
Beslutningssag: Udmøntning af ReVUS fyrtårnsprojekter 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionsrådet godkendte den 9. oktober 2015 handlingsplan 2015–2016 for den regionale vækst og 
udviklingsstrategi (ReVUS), hvor der indgår 10 fælles fyrtårnsprojekter sammen med kommunerne og andre parter. 
Regionsrådet har reserveret 40 millioner kr. årligt i perioden 2015–2018 til projekter under ReVUS. De første fem 
projekter er nu klar til at blive sat i gang og forelægges derfor til bevilling. Den samlede bevilling til de fem projekter 
udgør 39 millioner kr. i 2015. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget, med forbehold for miljø- og trafikudvalgets udtalelse, 
over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler: 

1. at godkende de fem foreslåede fyrtårnsprojekter (bilag 1-5) som første led i en udmøntning af den 
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). 

Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 

2. at bevilge i alt 39 mio. kr. i 2015 til de fem foreslåede fyrtårnsprojekter. 

SAGSFREMSTILLING 

De 10 fælles kommunale-regionale fyrtårnsprojekter i handlingsplanen udgør første skridt i implementeringen af 
ReVUS. Initiativerne er prioriteret i samarbejde med alle kommuner i regionen og udarbejdet sammen med 
kommuner, videninstitutioner, erhvervsliv og andre relevante parter. I alt 22 af de 29 kommuner deltager i mindst ét af 
de 10 fyrtårnsprojekter. 
  
Fem af de 10 fyrtårnsprojekter er nu så langt, at de har etableret en forpligtende regional partnerskabskreds og 
medfinansieringen er endeligt aftalt. Administrationen vurderer, at disse fem fyrtårnsprojekter er levedygtige og kan 
levere gode resultater, der bidrager med regionale løsninger, der realiserer den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi. De lever dermed op til principperne for at kunne blive lagt op til bevilling. (Principperne er angivet 
nedenfor). 
  
De 10 fyrtårnsprojekter i handlingsplanen finansieres via den pulje på 40 mio. kr. om året, som regionsrådet i budget 
2015–2018 har afsat til ReVUS. I 2015 er der brugt 1 mio. kr. i forbindelse med udviklingen af ReVUS til blandt 
andet dialogmøder med borgere, kommuner, virksomheder og organisationer samt layout og tryk. Der er således 39 
mio. kr. til rådighed til regionens bidrag til fyrtårnsprojekterne i år. De enkelte projekter har medfinansiering fra andre 
parter, fx. fra kommuner, vidensinstitutioner, erhvervsliv m.v. 
  
Administrationen har udarbejdet følgende principper for udmøntningen af ReVUS-midler, som alle projekterne skal 
leve op til: 

l Bidrage til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi 

l Levere regionale løsninger på regionale udfordringer 

l Have en forpligtende regional partnerskabskreds med relevante kompetencer og ressourcer 

l Være leverings- og levedygtige 

Der søges i 2015 bevilling til hele eller dele af følgende 5 fyrtårnsprojekter, hvor partnerkreds og medfinansiering er 
endeligt aftalt: 
  



1. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020 
Fyrtårnsprojektet bidrager til, at flere vælger en erhvervsuddannelse og opnår kompetencer, som erhvervslivet 
efterspørger. Det samlede fyrtårnsprojekt realiseres gennem en række delprojekter. I første omgang indstilles to 
delprojekter til bevilling. Det ene delprojekt, "En faglært fremtid som førstevalg på Vestegnen" (0,5 mio. kr.), skal øge 
grundskoleelevers kendskab til faglært arbejde gennem især relationer mellem faglærte og skoleelever. Det andet 
delprojekt, "Geografisk spredning og samlokalisering" (0,5 mio. kr.) handler om, at erhvervsskoler og 10. 
klassecentre sammen etablerer decentrale grundforløb tættere på elevernes bopæl. Delprojekterne løber fra 2015-
2016. De to delprojekter har et samlet budget på 1,2 mio. kr., heraf 1 mio. kr. fra Region Hovedstaden.  
  
2. Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne 
Fyrtårnsprojektet skal sikre, at virksomhederne har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, som de har behov for. 
Det skal ske ved at målrette efteruddannelse af voksne til virksomhedernes behov. I første omgang søges bevilling til 
udvikling af en ny model for fælles koordinering og samarbejde mellem kommuner i forhold til at sende ledige 
borgere og ufaglærte medarbejdere fra de forskellige kommuner på fælles uddannelseshold. Projektet løber fra 
2015-2017. Projektet har et samlet budget på 12,1 mio. kr., heraf 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden.  
  
3. Copenhagen Science Region 
Fyrtårnsprojektet skal være med til at sikre, at Greater Copenhagen senest i 2025 er et internationalt knudepunkt for 
videnmiljøer inden for sund, grøn og smart vækst. Det kræver en række delprojekter at skabe et sammenhængende 
økosystem for forskning, innovation og iværksætteri, som kan tiltrække internationale forskere, virksomheder og 
universiteter til regionen. De første tre delprojekter indstilles til bevilling nu. Det første drejer sig om at skabe nye 
innovative uddannelser inden for sund vækst (8 mio. kr.), det andet drejer sig om målrettet international branding af 
de højt specialiserede videnmiljøer i Copenhagen Science Region (3 mio. kr.) og det tredje skal lave 
skræddersyede udviklingsforløb for forskere, der starter virksomhed - såkaldte spin-outs (1 mio. kr. til delprojekt i 
2015, og der forventes yderligere ansøgt om 1,7 mio. kr. i 2016 til realisering af delprojektet). Delprojekterne løber 
fra 2015-2018. Delprojekterne har et samlet budget på 22,9 mio. kr., heraf 12 mio. kr. fra Region Hovedstaden  
  
4. Copenhagen Healthtech Cluster 
Fyrtårnsprojektet skal være med til at sikre, at Greater Copenhagen bliver et internationalt knudepunkt for udvikling af 
sundheds- og velfærdsløsninger senest i 2025. Copenhagen Healthtech Cluster skal samle hospitaler, kommuner og 
vidensinsititutioner om at tilbyde virksomheder de bedste betingelser for at udvikle, teste, implementere og 
kommercialisere sundheds- og velfærdsløsninger. Projektet løber fra 2015-2018. Projektet har et samlet budget på 
23 mio. kr., heraf 13 mio. kr. fra Region Hovedstaden. 
  
5. Klimatilpasning 
Fyrtårnsprojektet skal sikre fundamentet for, at hovedstadsregionen er førende og internationalt anerkendt som 
klimaberedt region i 2025. For at realisere en samlet og tværgående indsats for klimatilpasning i regionen er der i 
alt planlagt syv delprojekter, hvoraf de første tre indstilles til bevilling nu. Det drejer sig om en regional task force for 
klimatilpasning (5,45 mio. kr.), et tværkommunalt kystsikringsprojekt under titlen: ”Nordkystens fremtid” (2,2 mio. kr.) 
og endelig en analyse af mulighederne for at etablere et laboratorium for klimatilpasningsløsninger (0,35 mio. kr.). 
Delprojekterne løber fra 2015-2018. De tre delprojekter har et samlet budget på 17,5 mio. kr., heraf 8 mio. kr. fra 
Region Hovedstaden. 
  
For hvert af de fem fyrtårnsprojekter er der som bilag vedlagt et faktaark fra handlingsplan 2015-2016, et resumé af, 
hvad der vil blive sat i gang for de søgte midler samt selve projektansøgningen. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

De samlede udgifter til gennemførelse af fyrtårnsprojekterne kan afholdes inden for puljen på 39 mio. kr., der er afsat 
til udviklingsprojekter i relation til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) i budget 2015 under Øvrig 
regional udvikling. Hovedparten af midlerne (ca. 37, 5 mio. kr.) tilsagnsbudgetteres, således at hele udgiften, i 
henhold til budgetreglerne, bogføres i 2015. De resterende midler (ca. 1,5 mio. kr.) faktureres i 2015. 

KOMMUNIKATION 



I forbindelse med lanceringen af ReVUS den 9. oktober gennemførtes et omfattende pressearbejde på flere 
platforme. De enkelte projekters kommunikationsarbejde vil ske i forbindelse med hver enkelt indsats. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges parallelt miljø- og trafikudvalget vedr. de punkter, som falder under miljø- og trafikudvalgets 
ressort (fyrtårnsprojekt nr. 5 om klimatilpasning). Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. december 2015 og 
regionsrådet den 15. december 2015.  
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